
Fundacja NeuroPozytywni
Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych Inne WNiP

Wartość brutto na początek okresu 6 392,48

Wartość brutto na koniec okresu 6 392,48

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 6 392,48

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 6 392,48

Wartość netto na początek okresu -

Wartość netto na koniec okresu -

3.2 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny

Inwestycje w 

obcych 

środkach 

trwałych

Inne środki 

trwałe

Wartość brutto na początek okresu 36 359,81 37 806,96 8 247,80

Wartość brutto na koniec okresu 36 359,81 37 806,96 8 247,80

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 36 359,81 5 355,99 8 247,80

Zwiększenia - amortyzacja za okres - 3 780,70 -

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 36 359,81 9 136,69 8 247,80

Wartość netto na początek okresu - 32 450,97 -

Wartość netto na koniec okresu - 28 670,27 -

3.3 Należności krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

Stan należności brutto na dzień bilansowy 14 325,44 11 838,68

Należności krótkoterminowe netto 14 325,44 11 838,68

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu 

dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 

wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych 

rzeczowo

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom 

organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze 

wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 

spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii



3.4 Rozliczenia międzyokresowe czynne Bieżący rok Poprzedni rok

Ubezpieczenie biura - 287,01

Razem rozliczenia międzyokresowe czynne: - 287,01

3.5 Fundusz statutowy

3.6 Wynik finansowy netto roku obrotowego

3.7 Zobowiązania krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- w okresie do 1 roku 107 409,37 64 692,13

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 107 409,37 64 692,13
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Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Bieżący rok Poprzedni rok
Darowizny od osób fizycznych 283 707,01 60 365,93

Darowizny od osób prawnych 59 939,60 -

Przychody z 1% 461 351,37 443 856,34

Przychody z działalności gospodarczej 73 569,48 12 255,82       

Razem przychody: 878 567,46 516 478,09

5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów Bieżący rok Poprzedni rok
koszty działalności statutowej nieodpłatnej 180 397,81 165 510,62     

koszty finansowane z 1% 310 485,10 342 647,47

koszty działalności gospodarczej 54 542,18 2 780,48         

koszty administracyjne 66 262,41    76 274,50       

Razem koszty: 611 687,50 587 213,07
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują
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Bieżący rok Poprzedni rok

Przychody z działalności statutowej - 1% 461 351,37 443 856,34

Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji 310 485,10 342 647,47
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 

źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze 

środków publicznych

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 

statutowego

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 

wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny 

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 

wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 

jednostki

Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 2500 zł.

Zysk netto za rok bieżący zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową Fundacji.


